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دبیردرسزمان

مبحث

نام و نام خانوادگی

ریاضی

؛ مجموع1 اعداد طبیعی فرد را به طریقی دسته بندی می کنیم که تعداد جمالت در هر دسته، برابر شمارۀ آن دسته باشد، 

دو جملۀ اول و آخر دستۀ سی ُام، کدام است؟
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

، کدام است؟2 . مقدار  aفرض کنید  و  = ۴
 − ۲۶b =  

۴
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

مهندس اسماعل میرزاییآزمون جمع بندی مهر ماه180 دقیقه
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جمالت دوم و پنجم و دوازدهم از یک دنبالۀ حسابی، می توانند سه جملۀ متوالی از دنبالۀ هندسی باشند. قدر نسبت (نسبت مشترک) دنبالۀ3

هندسی کدام است؟ (جمالت دنباله ثابت نیستند.)
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

۴حاصل عبارت  کدام است؟4 (۴ +  )۷ −۱ ۱ +  ۷
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(4 (3
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۲۲ ۴ ۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1401

، کدام است؟5 − حاصل عبارت 
۵ −  ۶

 +  ۸ ۲۷
۲  − ۱( ۴ ۹ )

−۱
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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nبرای هر عدد طبیعی  حاصل  کدام است؟ (نماد  به مفهوم جزء صحیح است.)6 > ۲[  ] −۴n − ۳n + ۱۲ ۲ [  ]n − ۲n۲[ ]
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4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

، کدام است؟7 yنمودار تابع  به ازای  = ۲∣[۳x]∣ − ۱−  ≤
۲
۱
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۲
۱
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400
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، کدام است؟8 ۱مجموعۀ جواب نامعادلۀ  <  <
۲x − ۱
x + ۱

۳

(2 (1

(4 (3

(۰/۶, ۱/۵)(۰/۸, ۱/۲)

(۱, ۲)(۰/۸, ۲)

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

، کدام است؟9 ، در بازۀ  بزرگ تر از  است. بیشترین مقدار  fمقادیر تابع با ضابطۀ  (x) = −  x +۲
۱ ۲ ۲x + ۶(a, b) 

۲
۷

b − a

5 (2 4 (1

6 (4 5/5 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1389

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 1 تابستان 1398
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در یک دنبالۀ هندسی، مجموع سه جملۀ متوالی 19 و حاصل ضرب آن ها 216 است. تفاضل کوچک ترین و بزرگ ترین این سه عدد کدام است؟ (با10

تغ�ر)

5 (2 4 (1

7 (4 6 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

< مجموعه جواب نامعادلۀ  کدام مجموعه است؟11
x + ۱
x − ۱

۲x

(2 (1

(4 (3

{x : x < −۱}{x : x > −۱}

{x : −۱ < x < ۱}{x : −۲ < x < −۱}

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1384

، باالتر از نمودار تابع  است. طول نقطۀ وسط این بازه کدام است؟12 ، نمودار تابع  ,a)در بازۀ  b)y = −x −۲
 x +۲

۱
 ۲

۹
y = ۲x + ∣x∣
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(4 -1 (3
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397



 6/48

fدر تابع با ضابطه  حاصل  کدام است؟13 (x) = x (۲ − x)۲ ۲f (۱ + x) − f (۱ − x)

(2 صفر (1

(4 (3

۴x

۲x۲۴x۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1385

yوارون تابع  از کدام نقطه عبور می کند؟14 = x −۳ x + ۱
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1401

، به صورت کدام بازه ها است؟15 <   مجموعه جواب نامعادلۀ 
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392
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شیمی

کدام موارد از مطالب زیر، درست اند؟16

الف) طول موج نور بنفش از طول موج نور سبز، کوتاه تر است.

ب) انرژی هر رنگ نور مرئی، با طول موج آن نسبت مستقیم دارد.

ن، ناشی از انتقال الکترون ها از الیه های باالتر به الیۀ  است. پ) نوارهای رنگی در طیف نشری خطی  اتم هیدروژ

ن بیشتر باشد، طول موج نور، بلندتر است. ت) هرچه فاصلۀ میان الیه های انتقال الکترون در اتم برانگیختۀ هیدروژ

n = ۲

ب - ت (2 ب - پ - ت (1

الف - پ (4 الف - ب - پ (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

از عنصرهای 1 تا 36 جدول تناوبی، چند عنصر در آخرین زیرالیۀ اشغال شدۀ اتم خود، تنها یک الکترون دارند؟17

10 (2 9 (1

13 (4 12 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1401

M۲۰۷اگر تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها در یون تک اتمی  برابر 45 باشد، عنصر  در کدام دوره و کدام گروه جدول تناوبی جای دارد؟18 ۲+M

ششم - 14 (2 پنجم - 13 (1

ششم - 16 (4 پنجم - 15 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390
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M۳۴ کدام بیان درباره عنصر  نادرست است؟19

آرایش الکترونی الیۀ ظرفیت اتم آن  است. (2 عنصر اصلی است و در گروه شانزدهم جای دارد. (1

اتم آن 10 الکترون با عدد کوانتومی  دارد. (4 با عنصر  در یک دوره جدول تناوبی جای دارد. (3

۴s ۴p۲ ۲

 X۱۹l = ۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

عنصر  دارای چهار ایزوتوپ با عدد جرمی 49، 51، 53 و 54 است. اگر مجموع فراوانی دو ایزوتوپ اول 65 و فراوانی ایزوتوپ سوم 15 درصد باشد،20

درصد فراوانی دو ایزوتوپ اول، به ترتیب از راست به چپ کدام  اند؟ (عدد جرمی ایزوتوپ  ها، برابر با جرم اتمی آن  ها و جرم اتمی میانگین برای عنصر

، برابر با  فرض شود)

A

A۵۰/۹۵ amu

17/5 ، 47/5 (2 29/5 ، 35/5 (1

14/5 ، 50/5 (4 15 ، 50 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

یک مول گاز کلر شامل 20 درصد جرمی  و 80 درصد جرمی  است. چگالی این گاز در شرایطی که حجم مولی گازها برابر 30 لیتر باشد،21

چند  است؟ (عدد جرمی را به تقریب، برابر اتم گرم هر ایزوتوپ در نظر بگیرید)  (با کمی تغ�ر)

 Cl۱۷
۳۵Cl۱۷

۳۷

g.L−۱

2/44 (2 1/18 (1

1/22 (4 1/35 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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، جفت  الکترون  های ناپیوندی22 ، جفت  الکترون  های پیوندی و  در کدام ردیف  های جدول زیر، داده  های مربوط به ترکیب درست است؟ (منظور از 

روی اتم  ها است)

شماره فرمول شیمیایینام ترکیبردیف

44هیدروژن سیانید1

4سیلیسیم تترافلوئورید2

3نیتروژن دی  اکسید3

3آرسنیک تری  برمید4

 

p.en.e

p.e 

n.e
p.e

HCN

SiF  ۴ 

۱۲
۱

N  O۲ 

۳
۲

AsBr  ۳
۱۰
۳

4 ، 2 (2 3 ، 1 (1

4 ، 1 (4 3 ، 2 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

، واکنش کامل می دهد؟ (از انحالل پذیری رسوب صرف نظر و معادله23 ۵۰ میلی لیتر محلول که دارای 0/02 مول نقره نیترات است با چند گرم 

موازنه شود)

M gCl  ۲

(N = ۱۴ , M g = ۲۴ , Cl = ۳۵/۵ , Ag = ۱۰۷ : g.mol )−۱

AgNO  (aq) +۳ M gCl  (s) →۲ AgCl(s) + M g(NO  )  (aq)۳ ۲

0/85 (2 0/95 (1

0/64 (4 0/74 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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پس از موازنۀ معادلۀ واکنش  ها، نسبت مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش  دهنده  ها در واکنش  به مجموع ضرایب استوکیومتری فرآورده  ها24

، 10/7 گرم مادۀ نامحلول در آب تشکیل شود، چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط  مصرف در واکنش  کدام است و اگر در واکنش 

( می  شود؟ (گزینه  ها را از راست به چپ بخوانید، 

(II)

(I)(II)ST P
H = ۱ , O = ۱۶ , F e = ۵۶ : g.mol−۱

(I) NH  CH  COOH(l) + O  (g) → CO  (g) + N  (g) + H  O(g)۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

(II) F e(s) + H  O(l) + O  (g) → F e(OH)  (s)۲ ۲ ۳

1/68 ، 0/65 (2 2/28 ، 0/65 (1

1/25 ، 0/60 (4 1/45 ، 0/60 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

مطابق واکنش زیر، یک مول آلومینیم سولفات، باید به تقریب چند درصد تجزیه شود تا جرم فرآوردۀ جامد با جرم واکنش دهندۀ باقی مانده برابر شود؟25

O) (معادله واکنش موازنه شود) (با کمی تغ�ر) = ۱۶ , Al = ۲۷ , S = ۳۲ : g.mol )−۱

Al  (SO  )  (s) →۲ ۴ ۳ Al  O  (s) +۲ ۳ SO  (g)۳

50 (2 40 (1

77 (4 66 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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مقدار گاز  الزم برای تهیۀ 50 لیتر گاز  را از واکنش چند گرم سدیم فلوئورید با گاز  کافی، می  توان به دست آورد و در این فرآیند،26

، برابر با 0/8 چند گرم گاز  تولید می  شود؟  (جرم هر لیتر گاز 

گرم در نظر گرفته شود. گزینه  ها را از راست به چپ بخوانید) (معادلۀ واکنش  ها موازنه شوند)

SF  ۴HFSCl  ۲

SO  ۲(H = ۱ , O = ۱۶ , F = ۱۹ , Na = ۲۳ , S = ۳۲ : g.mol )−۱HF

SCl  (g) +۲ NaF (g) → SF  (g) +۴ S  Cl  (g) +۲ ۲ NaCl(s)

SF  (g) +۴ H O(l) →۲ SO  (g) +۲ HF (g)

42 ، 126 (2 32 ، 126 (1

32 ، 84 (4 42 ، 84 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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، 0/5 مول لیتیم نیترید مصرف شود و بازده درصدی27 اگر در واکنش (موازنه نشده): 

واکنش 80 درصد باشد، مطابق معادله های شیمیایی زیر، فرآورده های این واکنش درمجموع با چند مول  واکنش کامل می دهند؟ (با کمی

تغ�ر)

Li N(s) +۳ H  O(l) →۲ LiOH(aq) + NH  (aq)۳

HCl

LiOH(aq) + HCl(aq) → LiCl(aq) + H  O(l)۲

NH  (aq) +۳ HCl(aq) → NH  Cl(aq)۴

2 (2 1/6 (1

4 (4 3/2 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

اگر هر لیتر هگزان (مایع) 0/645 گرم جرم داشته باشد، 40 لیتر از آن، شامل چند مول از آن است و با چند مول اکسیژن به طور کامل می سوزد؟28

( H(گزینه ها را از راست به چپ بخوانید،  = ۱ , C = ۱۲ : g.mol−۱

2/85 ، 0/6 (2 1/56 ، 0/6 (1

2/85 ، 0/3 (4 1/56 ، 0/3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1401
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باتوجه به داده های جدول زیر که به عنصرهای دورۀ چهارم جدول تناوبی مربوط است، کدام مطلب درست می باشد؟29

عنصرها

______________

ویژگی

28452639شمار نوترون ها در هستۀ اتم

33/521/5نسبت شمار الکترون های ظرفیتی به شمار الکترون های الیۀ اول الکترونی اتم

اصلیواسطهاصلیواسطهنوع عنصر

ADEM

عدد جرمی عنصر  برابر ۵۲ است؛ میان عنصرهای  و  در جدول تناوبی، ۸ عنصر فلزی جای دارد. (1

، برابر ۱۲ است. شعاع اتمی عنصر  از عنصر  بزرگ تر و تفاوت شمار نوترون ها و پروتون ها در اتم عنصر  (2

، با هیدروژن در دمای اتاق واکنش می دهد. 3) و  در ترکیب های خود، به صورت کاتیون +۳ وجود دارند؛ عنصر 

، برابر است. ، از قاعدۀ آفبا پیروی نمی کند؛ شمار الكترون ها با  در اتم عناصر  و  آرایش الکترونی اتم عنصر  (4

AEM

EMD

AMD

Al = ۲DE

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400
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اگر هر کیلوگرم از یک نمونۀ آب دارای 1/164 گرم یون هیدروژن سولفات باشد، برای خنثی کردن این یون در یک تن از این نمونه آب، چند گرم سدیم30

هیدروکسید مطابق واکنش زیر مصرف می شود. درصورتی که بازدۀ درصدی واکنش، برابر 80 درصد باشد؟

(H = ۱ , O = ۱۶ , Na = ۲۳ , S = ۳۲ : g.mol )−۱

NaOH + HSO →۴
− Na ++ SO  +۴

۲− H O۲

1000 (2 500 (1

1200 (4 600 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

، 50 درصد جرمی نیتروژن و 30 درصد جرمی کربن مونوکسید، از روی کلسیم اکسید31 ، 10 درصد جرمی  مخلوطی گازی دارای 10 درصد جرمی 

ن به اکسیژن و نسبت درصد جرمی مونوکسید کربن به اکسیژن، در مخلوط گازی خروجی، به ترتیب از عبور داده می  شود. نسبت درصد جرمی نیتروژ

راست به چپ کدام است؟ (واکنش مربوط کامل فرض شود)

SO  ۲O  ۲

2/5 ، 5 (2 3 ، 5 (1

2/5 ، 5/5 (4 3 ، 5/5 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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اگر ۶۳ گرم  مطابق واکنش زیر، در ظرف سربسته به میزان ۸۰ درصد تجزیه شود، پس از انجام واکنش، درصد جرمی تقریبی32

کروم در تودۀ جامد برجای مانده کدام است؟  (معادلۀ واکنش موازنه شود)

(NH  )  Cr  O  ۴ ۲ ۲ ۷

(H = ۱ , N = ۱۴ , O = ۱۶ , Cr = ۵۲ : g.mol )−۱

(NH  )  Cr  O  (s)  ۴ ۲ ۲ ۷
Δ

Cr  O  (s) +۲ ۳ N  (g) +۲ H  O(g)۲

60/4 (2 78/4 (1

42/5 (4 45/2 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

ن به طور کامل واکنش می دهد و فرآورده های سیرشده،33 ، با 0/15 مول گاز هیدروژ 11/2 لیتر مخلوطی از گازهای اتان، اتن و اتین در شرایط 

تشکیل می شود. اگر شمار مول های اتن و اتین در این مخلوط باهم برابر باشد، چند درصد از مول های مخلوط اولیه را گاز اتان تشکیل می دهد؟

ST P

40 (2 20 (1

80 (4 60 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400
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چند مورد از مطالب زیر درست است؟  34

- یون  یکی از سازنده  های زنگ آهن است.

- واکنش فلز مس با آهن  اکسید، انجام  ناپذیر است.

- نمک به  دست  آمده از واکنش هیدروکلریک اسید با فلز آهن و زنگ آهن، یکسان است.

- از واکنش 0/05 مول آهن  کلرید با سدیم هیدروکسید کافی، 5/35 گرم رسوب تشکیل می  شود. (معادلۀ واکنش موازنه شود)

(H = ۱ , O = ۱۶ , F e = ۵۶ : g.mol )−۱

F e۲+

(II)

(III)

F eCl  (aq) +۳ NaOH(aq) → F e(OH)  (s) +۳ NaCl(aq)

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

کدام مطلب دربارۀ آلکان ها درست است؟35

مواد بسیار سمی اند و باعث مرگ می شوند. (1

تمایل آن ها به انجام واکنش، مانند آلکن ها است. (2

شستن دست با آلکان ها در دراز مدت، به بافت پوست زیان می رساند. (3

تنفس بخار بنزین، هنگام برداشتن آن از باک خودرو با شلنگ، به دلیل واکنش پذیری پا�ن آلکان ها چندان خطرناک نیست. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1401
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5 گرم از یک نمونه گرد مس  اکسید ناخالص را در مقدار کافی هیدروکلریک اسید وارد و گرم می  کنیم تا واکنش کامل انجام پذیرد. اگر در این36

واکنش، 0/1 مول هیدروکلریک اسید مصرف شده باشد، چند گرم مس  کلرید تشکیل شده و درصد ناخالصی در این نمونه اکسید کدام است؟

) (معادلۀ واکنش (گزینه  ها را از راست به چپ بخوانید، ناخالصی با اسید واکنش نمی  دهد. 

موازنه شود)

(II)

(II)
O = ۱۶ , Cl = ۳۵/۵ , Cu = ۶۴ : g.mol−۱

CuO(s) + HCl(aq) → CuCl  (aq) +۲ H  O(l)۲

80 ، 6/75 (2 20 ، 6/75 (1

20 ، 5/75 (4 80 ، 5/75 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

فیزیک

یک پمپ آب در هر ساعت ۲۵۲ تن آب را تا ارتفاع ۱۲ متر باال می کشد. اگر بازده پمپ ۸۰ درصد باشد، توان پمپ چند کیلووات است؟ (37

(g = ۱۰ m/s۲

8 (2 7/5 (1

10/5 (4 8/4 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گلوله ای در شرایط خأل، از سطح زمین با سرعت اولیۀ  در امتداد قائم به طرف باال پرتاب می شود. در چند متری سطح زمین انرژی جنبشی38

گلوله نصف انرژی پتانسیل گرانشی آن است؟

۳۰ m/s

20 (2 15 (1

35 (4 30 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1389

یک ماشین باالبر، برای باال بردن وزنه ای به جرم  تا ارتفاع معینی از سطح زمین  انرژی مصرف می کند. اگر این وزنه از ارتفاع فوق39

( بدون سرعت اولیه در شرایط خأل رها شود، با تندی  به زمین می رسد. بازده این ماشین چند درصد است؟ (

۵۰ kg۲۰۰۰ J

۸ m/sg = ۱۰ N/kg

60 (2 55 (1

80 (4 75 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

نیروی  به جسمی به جرم  وارد می شود و آن را روی سطح افقی به اندازۀ  جابه جا می کند. کار40

نیروی  در این جابه جایی چند ژول است؟

=F (۳۰ N) +i (۴۰ N)  j۵ kg=Δx (۶m)i

F

240 (2 180 (1

420 (4 300 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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مطابق شکل زیر، وزنه ای به جرم 2 کیلوگرم را با سرعت اولیۀ  از 2 متری باالی یک فنر قائم، به سمت فنر پرتاب می کنیم. اگر از جرم فنر و41

مقاومت هوا صرف نظر کنیم و بیشینه انرژی ذخیره شده در فنر  باشد، بیشینه تراکم طول فنر چند سانتی متر است؟ 

۲ m/s

۴۶J(g = ۱۰ m/s )۲

(1

(2

(3

(4

۱/۳

۵

۸

۱۰

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

در شكل زير، توپ با تندی اولیۀ  پرتاب می شود. اگر کار نیروی مقاومت هوا تا رسیدن توپ به سبد،  باشد، تندی توپ در لحظۀ42

ورود به سبد، چند متر بر ثانیه است؟ ( انرژی جنبشی اولیه و  است)

۸ m/s−  K  

۸
۱

۰

K ۰g = ۱۰ m/s۲

(1

(2

(3

(4

۲ ۲

۴ ۲

۵

۶

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1401
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در ظرفی مطابق شکل زیر، مقداری هوا باالی ستون جیوه در لوله وجود دارد. لوله را به آرامی چند سانتی متر پا�ن ببریم تا ارتفاع ستون هوا نصف43

۷۶cmHgشود؟ (فشار هوا را  بگیرید و دما ثابت است)

10 (1

30 (2

36 (3

46 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390
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، فشار هوای بیرون  و 44 ، چگالی جیوه  فشار در نقطۀ A چند کیلوپاسکال است؟ (چگالی آب 

است)

۱۰۰۰ kg/m۳۱۳۶۰۰ kg/m۳۱۰ P a۵g = ۱۰ N/kg

79/6 (1

119/6 (2

68/4 (3

120/4 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

۲۷اگر در فشار ثابت، دمای گاز کاملی را از  به  برسانیم، حجم گاز چند درصد افزایش می یابد؟45 C∘۴۲ C∘

25 (2 50 (1

5 (4 10 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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در شکل زیر، در ابتدا ارتفاع جیوه در دو طرف لوله یکسان است و مقداری گاز کامل در طرف راست لوله محبوس است. اگر جیوه به شاخۀ سمت چپ46

افزوده شود به طوری که اختالف ارتفاع جیوه در دو طرف لوله به ۳۸ سانتی متر برسد، ارتفاع ستون گاز چند سانتی متر می شود؟ (فشار هوا ۷۶

سانتی مترجیوه است و دما ثابت فرض شود)

5 (1

10 (2

15 (3

20 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

در شکل زیر، در درون لوله، دو مایع مخلوط نشدنی قرار دارند. اگر فشار در نقاط نشان داده در درون مایع ها را باهم مقایسه کنیم، کدام رابطه47

درست است؟

1) و 

2) و 

3) و 

4) و 

P  =A P BP  <C P  D

P  <A P BP  <C P  D

P  =A P BP  =C P  D

P  >A P BP  =C P  D

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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از یک ورق مسی، دو صفحۀ دایره ای شکل به مساحت های  و  بریده و جدا کرده ایم. حال اگر به اولی گرمای  و به دومی گرمای48

 را بدهیم و براثر این گرما، افزایش شعاع آن ها به ترتیب  و  باشد،  چقدر است؟

S  ۱S  =۲ ۲S  ۱Q۱

Q  =۲ ۲Q۱ΔR  ۱ΔR  ۲ ΔR  ۱

ΔR  ۲

(2 (1

(4 2 (3

۲ ۲
 ۲

 ۲
۱

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

۲۰در شکل زیر، دو ظرف A و B پر از آب  هستند. کدام کمیت، در مورد آب درون هر دو ظرف یکسان است؟49 C∘

انرژی درونی (1

ظرفیت گرمایی (2

نیروی وارد بر کف ظرف ها (3

انرژی جنبشی متوسط مولکول ها (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1389
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۲۷اگر در حجم ثابت، دمای مقدار معینی گاز کامل را از  به  برسانیم، فشار گاز چند درصد افزایش می یابد؟50 C∘۸۷ C∘

20 (2 10 (1

15 (4 12 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

نمودار شتاب- زمان متحرکی که روی محور x در لحظۀ  از مبدأ می گذرد، مطابق شکل زیر است. اگر  باشد، بیشترین فاصلۀ51

، چند متر است؟ متحرک از مبدأ در بازۀ زمانی  تا 

t = ۰v  =۰ −۱۰m/s
t = ۰t = ۳۵ s

210 (1

225 (2

325 (3

350 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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نمودار سرعت- زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل زیر قسمتی از یک سهمی است. کدام مورد درست است؟52

در بازۀ صفر تا  تندی در حال کاهش است. (1

بزرگی شتاب در لحظۀ صفر و  برابر است. (2

در بازۀ صفر تا  شتاب خالف جهت محور x است. (3

بزرگی شتاب متوسط در بازۀ  تا  بیشتر از بزرگی شتاب متوسط در بازۀ صفر تا  است. (4

t۱

t۲

t۲

t۱t۲t۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

نمودار شتاب - زمان متحرکی که روی محور  حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. اگر در لحظۀ  سرعت متحرک  و53

مکان متحرک  باشد، مکان متحرک در لحظۀ  کدام است؟

xt = ۲ s=v (−۶m/s)i

=x (−۱۶m)it = ۳۵ s

(1

(2

(3

(4

(۲۷۵ m)i

(۳۰۰ m)i

(۳۷۵ m)i

(۴۰۰ m)i

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1401
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متحرکی در یک مسیر مستقیم با شتاب ثابت  به حرکت درمی آید و پس از مدتی حرکتش یکنواخت می شود و درنهایت با همان شتاب54

 حرکتش کند شده و می ایستد. اگر کل زمان حرکت ۲۵ ثانیه و سرعت متوسط در این مدت  باشد، زمانی که حرکت متحرک

یکنواخت بوده است، چند ثانیه است؟

۵ m/s۲

۵ m/s۲۲۰ m/s

10 (2 5 (1

20 (4 15 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 1400

، کدام55 نمودار شتاب- زمان متحرکی که از حال سکون روی محور  حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. در بازه زمانی  تا 

مورد درست است؟

xt  =۱ ۲۰st =۲ ۳۵s

حرکت تندشونده است. (1

حرکت کندشونده است. (2

جهت حرکت یک بار تغ�ر می کند. (3

متحرک درجهت محور  حرکت می کند. (4x

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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معادلۀ حرکت جسمی در SI به صورت  است. در بازۀ زمانی  تا  چند ثانیه متحرک خالف جهت محور56

 حرکت کرده است؟ (با اعمال تغ�ر در صورت سؤال)

x = ۲t −۲ ۱۲t + ۱۰/۵t  =۱ ۲ st =۲ ۴ s

x

1 (2 0/5 (1

2 (4 1/5 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

متحرکی با شتاب ثابت روی محور  حرکت می کند. جابه جایی متحرک در بازۀ زمانی  تا  برابر 400 متر است. اگر نیمی از این57

جابه جایی در 4 ثانیۀ اول و نیم دیگر آن در 12 ثانیۀ بعد از آن انجام شود، بزرگی شتاب حرکت در  کدام است؟

xt  ۱t =۲ t  +۱ ۱۶ (s)

SI

(2 (1

(4 (3

 ۳
۵

 ۶
۵

 ۳
۲۵

 ۶
۲۵

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1401

جسمی روی یک سطح افقی تحت تأثیر نیروی افقی  با سرعت ثابت کشیده می شود. اگر افزایش طول فنر در ضمن حرکت ۵ سانتی متر باشد،58

( ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و سطح کدام است؟ (

F

g = ۱۰ m/s۲

0/2 (1

0/25 (2

0/3 (3

0/4 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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وزنه ای به جرم  را به یک فنر که ثابت آن  و طول آن  است، می بندیم و از سقف یک آسانسور ساکن آویزان می کنیم.59

وقتی وزنه ساکن می شود، طول فنر به  می رسد. آسانسور با چه شتابی برحسب متر بر مربع ثانیه حرکت کند که طول فنر به  برسد؟ (

(

mk = ۲۰۰ N/m۵۰ cm

۶۵ cm۶۰ cm
g = ۱۰ m/s۲

(2 (1

(4 (3

=a −  

۳
۱۰

j=a  

۳
۱۰

j

=a −  

۳
۲۰

j=a  

۳
۲۰

j

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

مطابق شکل زیر، شخصی با نیروی افقی  جعبه ای به جرم  را از حال سکون به حرکت درمی آورد و پس از  طناب پاره می شود.60

مسافتی که جعبه از شروع حرکت تا توقف طی می کند، چند متر است؟ (ضریب اصطکاک برابر 0/5  و

۵۵۰ N۱۰۰ kg۴ s
(g = ۱۰ m/s۲

(1

(2

(3

(4

۲/۲

۲/۴

۴/۲

۴/۴

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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شخصی در طبقۀ سوم ساختمان، سوار آسانسور می شود و به طبقۀ دهم می رود. جرم شخص  است و یک کوله پشتی به جرم  بر دوش61

دارد. آسانسور بین طبقات پنجم تا هفتم مسافت  را در مدت ۲ ثانیه با سرعت ثابت طی می کند، در این ۲ ثانیه کار نیرویی که آسانسور به

شخص وارد می کند، چند ژول است؟ 

۷۰ kg۵ kg

۶m
(g = ۱۰ m/s )۲

3900 (2 صفر (1

4500 (4 4200 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

شخصی درون آسانسوری که با شتاب ثابت  به طرف باال شروع به حرکت می کند، کتابی به جرم  را مطابق شکل زیر با نیروی افقی62

 به دیوار قائم آسانسور فشرده و کتاب نسبت به آسانسور ساکن است. نیرویی که کتاب به دیوار آسانسور وارد می کند، چند نیوتون

است؟ 

۲m/s۲۲ kg
F = ۳۲ N

(g = ۱۰ m/s )۲

20 (1

24 (2

32 (3

40 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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در شكل زير، جسمی روی سطح افقی در آستانۀ حرکت قرار دارد و دو نیروی افقی و عمودی هم اندازۀ  به آن وارد می شود. اگر اندازۀ نیروهای 63

( هرکدام ۴ نیوتون کاهش یابند، نیروی اصطکاک چند نیوتون می شود؟ (

FF

g = ۱۰ m/s۲

4 (1

6 (2

6/5 (3

13 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1401
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در شکل زیر، دو نیروی افقی و قائم به جسم وارد می شود و جسم روی سطح افقی با سرعت ثابت حرکت می کند و نیرویی که سطح به جسم وارد64

می کند، زاویۀ  با سطح افقی می سازد. اگر نیروی  را خالف جهت نشان داده شده در شکل به جسم وارد کنیم، نیرویی که سطح به جسم وارد

می کند، زاویۀ  با سطح افقی می سازد. کدام درست است؟

θ  ۱F  ۲

θ۲

(1

(2

(3

(4

θ  =۲ θ  <۱ ۹۰∘

θ  =۲ θ  =۱ ۹۰∘

θ  <۲ θ۱

θ  >۲ θ۱

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399



 32 /48

ن  توسط نیروی افقی  به حال سکون بر دیوارۀ قائمی ثابت نگه داشته شده است. ضرایب65 مطابق شکل زیر، جسمی به وز

اصطکاک ایستایی و جنبشی میان دیواره و جسم به ترتیب 0/6 و 0/3 است. در این حالت نیرویی به بزرگی  موازی با دیواره رو به پا�ن به

جسم وارد می شود. نیرویی که جسم به دیواره وارد می کند، چند نیوتن می شود؟

۲۰ NF = ۶۰ N

۱۰ N

30 (1

36 (2

(3

(4

۳۰ ۳

۳۰ ۵

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

زیست شناسی

کدام گزینه، درست بیان شده است؟ (با تغ�ر)66

در سیرابی گاو همانند شیردان گوسفند، آنزیم گوارشی یافت می شود. (1

در هزارالی گاو برخالف معدۀ ملخ، آنزیم های گوارشی جانور ترشح می گردد. (2

در رودۀ باریک گاو برخالف سیرابی گوسفند، آنزیم های تجزیه کنندۀ سلولز وجود دارند. (3

در رودۀ باریک گاو برخالف معدۀ ملخ، مواد حاصل از گوارش موادغذایی جذب می شود. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396
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کدام عبارت در ارتباط با شبکه های یاخته های عصبی دستگاه عصبی روده ای لولۀ گوارش انسان درست است؟67

فقط در الیۀ ماهیچه ای دیوارۀ روده نفوذ می کند. (1

فقط میزان ترشح را در بخش روده تنظیم می نماید. (2

می تواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کند. (3

به ندرت تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار قرار می گیرد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟68

"در انسان، ............ ماهیچه  های حلقوی (اسفنکترهای) لولۀ گوارش، فقط ............"

بعضی از - یاخته  های چندهسته  ای دارند. (1

همۀ - هنگام عبور مواد از انقباض رها می  شوند. (2

همۀ - تحت تأثیر بخش خودمختار دستگاه عصبی قرار دارند. (3

بعضی از - در شرایط خاصی، مواد را با سرعت به  سمت دهان می  رانند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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چند مورد ویژگی مشترک همۀ آنزیم هایی است که در فضای درونی معدۀ یک فرد بالغ یافت می شود؟69

الف) تحت تأثیر عوامل هورمونی لولۀ گوارش تولید شده اند.

ب) فقط توسط سلول های اصلی غدد معده ساخته شده اند.

ج) به کمک اسیدکلریدریک به صورت فعال درآمده اند.

د) توسط واکنش های سنتز آبدهی به وجود آمده اند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

کدام عبارت، دربارۀ همه آنزیم های موجود در رودۀ باریک انسان درست است؟ (با تغ�ر)70

ابتدا به صورت مولکول هایی غیرفعال ترشح می شوند. (1

همراه با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه وارد می گردند. (2

بدون صرف انرژی توسط سلول های سازندۀ خود، آزاد می گردند. (3

توسط سلول هایی با فضای بین سلولی اندک، تولید می شوند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

در بدن انسان مصرف بیش از حد نوعی ترکیب شیمیایی میزان لیپوپروتئین های کم چگال را افزایش می دهد. کدام عبارت دربارۀ این ترکیب71

غیرهورمونی صحیح است؟( با تغ�ر)

تنها ترکیب آب گریز صفرا است. (1

فقط با بخش های آب دوست غشاجانوری در تماس است. (2

در شرایط غیرمعمول می تواند در دیواره سرخرگ رسوب کند. (3

از پرز روده مستقیما جذب رگ های خونی می شود. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397
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کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ (با تغ�ر)72

"در یک فرد بالغ، آنزیم هایی که آغازگر روند هضم پروتئین ها می باشند، ............"

می توانند در تولید مولکول های کوچک پپتیدی نقش داشته باشند. (1

توسط ریبوزوم های درون شبکه آندوپالسمی یاخته های اصلی تولید می شوند. (2

توسط ترشحات بعضی از یاخته های غدد معدی، فعال می شوند. (3

تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی دستگاه درون ریز قرار می گیرند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟73

"در بخشی از لولۀ گوارش ............"

گاو که آنزیم  های گوارشی جانور ترشح می  گردند، مواد غذایی تا حدود زیادی آبگیری می  شوند. (1

اسب که در محل اتصال رودۀ بزرگ و رودۀ کوچک قرار دارد، سلوالز جانور وارد عمل می  شود. (2

پرنده که فرآیند آسیاب   کردن غذا انجام می  شود، آنزیم  های گوارشی جانور ترشح می  گردد. (3

ملخ که غذا نرم و ذخیره می  شود، مواد غذایی تا حدی گوارش یافته  اند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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در ارتباط با تحریک  های ایجادشده در بخش  های مختلف قلب انسان، چند مورد، عبارت زیر را به  طور مناسب کامل می  کند؟74

"به  طور معمول در انسان، زمانی که موج الکتریکی به ............ منتقل می  شود، ............"

الف) تارهای ماهیچه  ای درون دیوارۀ بطن  ها - انقباض دهلیزها آغاز می  گردد.

ب) الیۀ عایق بین دهلیزها و بطن  ها - انقباض بطن  ها پایان می  یابد.

ج) گرۀ دهلیزی بطنی - مرحلۀ انقباض بطن  ها آغاز شده است.

د) تارهای ماهیچه  ای دیوارۀ بین بطن  ها - انقباض دهلیزها پایان یافته است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

با توجه به منحنی اسپیروگرام(دم نگاره) در یک فرد سالم، می توان بیان داشت که هوای ............ برخالف هوای ............ بخشی از ظرفیت حیاتی75

محسوب می شود.(با تغ�ر)

ذخیرۀ دمی - ذخیرۀ بازدمی (2 جاری - مرده (1

باقی مانده - ذخیرۀ بازدمی (4 مرده - باقی مانده (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395



 37 /48

در ماهی خاردار .............. انسان، خون خارج شده از .............، ابتدا به ................ وارد می شود.76

مانند - قلب - روده (2 مانند - روده - قلب (1

برخالف - دستگاه تنفس - قلب (4 برخالف - دستگاه تنفس - مغز (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

 چند مورد، دربارۀ خون هر سیاهرگ بدن انسان صادق نیست؟(با تغ�ر)77

الف) محتویات مویرگ های لنفی را دریافت می کند.

ب) مقادیر ناچیزی گلوکز و مقادیر فراوانی دی اکسیدکربن دارد.

ج) همۀ هموگلوبین آن توسط اکسیژن اشباع شده است.

د) فقط تحت تأثیر باقی ماندۀ فشار سرخرگی به سمت قلب جریان می یابد.

                                                           

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

در انسان، اندامی که در دوران جنینی، یاخته  های خون را می  سازد و جزئی از دستگاه لنفی یک فرد بالغ محسوب نمی  شود، چه مشخصه  ای دارد؟78

در تنظیم تولید گویچه  های قرمز خون نقش دارد. (1

همۀ مویرگ  های آن، مانع عبور مولکول  های درشت می  شود. (2

هنگام خون  ریزی شدید، در تولید لختۀ خون نقش اصلی را ایفا می  کند. (3

در دفع مادۀ حاصل از تخریب هموگلوبین گویچه  های قرمز خون، فاقد نقش است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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چند مورد، دربارۀ ساختار حبابک های ریۀ انسان درست است؟79

- در سطح یاخته های نوع دوم زوائد ریزی یافت می شود.

- فقط در بین دو یاخته نوع دوم مجاور، منفذی وجود دارد.

- یاخته های نوع اول و یاخته های مویرگ ها، غشای پایۀ مشترک دارند.

- فقط در سیتوپالسم یاخته های نوع اول، شبکه ای از لوله ها و کیسه های گسترده وجود دارد.

دو (2 یک (1

چهار (4 سه (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1401

کدام مورد در ارتباط با تیغه  های آبششی یک ماهی استخوانی صحیح است؟80

آب را از درون خود عبور می  دهند. (2 محل انجام تبادالت گازهای تنفسی هستند. (1

بر روی خارهای آبششی قرار دارند. (4 مانع خروج مواد غذایی از شکاف  های آبششی می  شوند. (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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با توجه به منحنی زیر، در نقطه A برخالف ...................81

C، صدایی طوالنی تر و قوی تر از صدای دوم قلب شنیده می شود. (1

D، یاخته های مخطط و منشعب بطنی در حالت استراحت می باشند. (2

B، جریان الکتریکی به شبکۀ هادی دیوارۀ میوکارد بطن ها منتشر می شود. (3

E، جریان الکتریکی از گره سینوسی - دهلیزی به تار های ماهیچۀ دهلیزی سرایت می کند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟82

"به طور معمول، بخشی از کلیۀ انسان در نزدیکی ............ است که ............"

غده ای - ضربان قلب و فشارخون را افزایش می دهد. (1

اندامی - آنزیم های گوارشی و بی کربنات تولید می کند. (2

اندامی - به از بین بردن میکروب های بیماری زا و یاخته های سرطانی کمک می کند. (3

ماهیچه هایی - مواد غذایی بلع شده را به درون بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش وارد می کند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1401
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چند مورد، عبارت زیر را به  طور مناسب کامل می  کند؟83

"به طور معمول در انسان، همۀ رگ  هایی که به دهلیز راست قلب وارد می  شوند، ............ همۀ رگ  هایی که به دهلیز چپ وارد می  شوند، ............"

الف) بر خالف - ترکیب آهن  دار یاخته  های خون آن  ها، سهم کمتری در حمل اکسیژن دارد.

ب) همانند - خون اندام  های باالتر یا پا�ن  تر از قلب را دریافت می  کنند.

ج) همانند - در الیۀ میانی دیواره، رشته  های کشسان زیادی دارند.

د) بر خالف - تحت تأثیر تلمبۀ ماهیچۀ اسکلتی خون در آن  ها به جریان درمی  آید.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

در انسان، همۀ رگ هایی که خون قلب را به سمت بافت های مختلف بدن هدایت می کنند، چه مشخصه ای دارند؟(با تغ�ر)84

دیوارۀ آن ها از سه الیه اصلی تشکیل شده است . (1

یک الیه از سلول های بافت پوششی در دیوارۀ آن ها وجود دارد. (2

در دیوارۀ آن ها، ماهیچه های صاف حلقوی فراوان یافت می شود. (3

در درون آن ها، همواره خون به طور پیوسته جریان دارد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396
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باتوجه به شکل زیر، که بخشی از دستگاه گردش خون انسان را نشان می دهد، کدام عبارت درست است؟85

بخش ۲ همانند بخش ۱، ابتدا خون را به دهلیز راست وارد می نماید. (1

بخش ۲ برخالف بخش ۱، خون نواحی چپ قلب را دریافت می نماید. (2

بخش ۱ برخالف بخش ۲، ابتدا خون را به نواحی چپ قلب هدایت می کند. (3

بخش ۱ همانند بخش ۲، در ایجاد صدای قوی و گنگ قلب نقش اصلی را دارد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟(با تغ�ر)86

"برای تخریب دیواره نخستین گیاهی از نوعی ترکیب آلی تجزیه کننده پلی ساکارید ساختاری استفاده می شود، این ترکیب فقط ............ "

الف) می تواند توسط جاندارانی با هستۀ مشخص و سازمان یافته تولید شود.

ب)  نسبت به تغ�رات شدید pH محیط حساس است.

ج) نوعی واکنش سنتز آب دهی را به انجام می رساند.

                                                           

2 (2 صفر (1

1 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

 کدام گزینه، در مورد سلول های زندۀ قورباغه، صحیح است؟(با تغ�ر)87

هر یک از کدون ها تع�ن کنندۀ آمینواسیدی است که در ساختار پلی پپتید شرکت می کند. (1

همۀ RNAها توسط یک نوع RNA پلی مراز رونویسی می شوند. (2

ژن های mRNAساز همواره به صورت غیرتصادفی رونویسی می شوند. (3

همۀ RNAها پس از کوتاه شدن به سیتوپالسم وارد می شوند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396
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چند مورد، در ارتباط با مراحل ترجمه در یوکاریوت ها درست است؟88

الف) هر tRNA که فقط حامل یک آمینواسید است، ابتدا به جایگاه A رناتن (ریبوزوم) وارد می شود.

ب) هر tRNA که وارد جایگاه A رناتن (ریبوزوم) می شود، با رمزه (کدون) ارتباط مکملی برقرار می کند.

ج) هر tRNA که ارتباط خود را با زنجیره ای از آمینواسیدها قطع می کند، به جایگاه E رناتن (ریبوزوم) منتقل می شود.

د) هر tRNA که پس از تکمیل رناتن (ریبوزوم) در جایگاه خود مستقر می شود، می تواند به توالی ای از آمینواسیدها متصل گردد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

 کدام عبارت صحیح است؟89

نوکلئوتیدهای آزاد درون هسته، همگی دارای دو گروه فسفات هستند. (1

آکسوِن سلول های عصبی هیپوتاالموس در بخش های مختلف هیپوفیز ادامه می یابد. (2

تعدادی از هورمون های هیپوتاالموس در محلی غیر از محل ساخت خود به خون وارد می شوند. (3

هر مولکولی که توسط RNA پلی مراز مورد رونویسی قرارمی گیرد، فاقد پیوند هیدروژنی است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟90

"نوعی آنزیم می  تواند ............"

با کمک فرآیندی انرژی  زا، نوعی واکنش انرژی  خواه را به انجام رساند. (1

پیوندی را که در یک مرحله ایجاد کرده است، در مرحلۀ دیگری بشکند. (2

از طریق کاهش انرژی فعالسازی واکنش  های انجام  نشدنی را ممکن سازد. (3

از طریق اتصال با مولکول  های دیگر، تمایل خود را به پیش  ماده تنظیم کند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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کدام عبارت در مورد یک یاختۀ فعال پانکراس، درست است؟ 91

هر رمزه (کدون) توسط یک پادرمزه (آنتی کدون) شناسایی می شود. (1

تنوع آمینواسید ها کمتر از تنوع tRNAها است. (2

هر آمینواسید، بیش از یک رمز سه نوکلئوتیدی دارد. (3

هر RNA مورد نیاز برای پروتئین سازی، رمزه (کدون) آغاز دارد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

در مورد استرپتوکوکوس نومونیا می توان گفت که ............ (با تغ�ر)92

برای بیماری زایی حتما باید فاقد پوشینه باشد. (1

برای رونویسی ژن های خود، از یک نوع  پلی مراز استفاده می کردند. (2

قطعا در ژنوم خود، تعداد زیادی محل های آغاز همانندسازی دارند. (3

در چرخۀ سلولی شان، سه نقطۀ وارسی دارند. (4

RNA

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

وجه مشترک هر دو نوع تنظیم مثبت و منفی رونویسی در باکتری اشرشیاکالی کدام است؟93

ن یا ژن های سازندۀ آن با نوع دیگری رنابسپاراز، رونویسی شده است. هر پروتئینی که بر روی توالی خاصی از DNA قرار می گیرد، ژ (1

هر پروتئینی که آنزیم رونویسی کننده را به سمت راه انداز حرکت می دهد، می تواند به قند دی ساکاریدی اتصال یابد. (2

هر پروتئینی که ژن های مربوط به تجزیه قند را رونویسی می کند، توسط فعال کننده به راه انداز متصل می شود. (3

هر پروتئینی که به قندی متفاوت از گلوکز متصل می گردد، در شروع حرکت آنزیم رونویسی کننده نقش دارد. (4
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در ارتباط با همۀ سازوکارهایی که باعث ایجاد گونه  ای جدید می  شود، کدام مورد به  طور حتم صادق است؟94

به   وجود آمدن کامه (گامت)  هایی متفاوت (از نظر محتوی ژنی) با کامه (گامت)  های طبیعی والدین الزامی است. (1

انتخاب طبیعی با ایجاد تغ�ر در افراد، فراوانی دگره (الل)های جمعیت را تغ�ر می  دهد. (2

در ابتدا رانش دگره  ای، به  شدت بر میزان تفاوت بین دو جمعیت می  افزاید. (3

ن، جلوگیری می  نماید. مانع جغرافیایی از شارش ژ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

در یک خانواده، مادر گروه خونی AB دارد و عالوه بر داشتن پروتئین D در غشاء گویچه های قرمز خود، می تواند عامل انعقادی شمارۀ ۸ را بسازد و95

پدر گروه خونی B و پروتئین D دارد و فاقد عامل انعقادی شمارۀ ۸ است. اگر دختر این خانواده، فاقد عامل انعقادی شمارۀ ۸ و فاقد پروتئین D باشد

و بتواند فقط کربوهیدرات A گروه خونی را بسازد، در این صورت تولد کدام فرزند غیرممکن است؟

پسری دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و دارای پروتئین D و سالم از نظر فرآیند لخته شدن خون (1

D پسری با اختالل در فرآیند لخته شدن خون و دارای یک نوع کربوهیدرات گروه خونی و فاقد پروتئین (2

دختری دارای هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین D و سالم از نظر فرآیند لخته شدن خون (3

D دختری با اختالل در فرآیند لخته شدن خون و فاقد هر دو نوع کربوهیدرات های گروه خونی و دارای پروتئین (4
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در شکل زیر یاخته های دیوارۀ بخش ............ یاخته های دیوارۀ بخش ............ می توانند ............ (با تغ�ر)96

ن انرژی زیستی تولید کنند. 1 همانند - 3 - در عدم حضور اکسیژ (1

4 همانند - 3 - سلولز موجود در مواد غذایی را تجزیه نمایند. (2

4 برخالف - 1 - در مجاورت با غذای دوباره جویده شده، قرار گیرند. (3

3 برخالف - 2 - جذب بخشی از مواد حاصل از گوارش را انجام دهند. (4
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 سلول هایی که در تجزیۀ کربوهیدرات های موجود در موادغذایی انسان شرکت می کنند، چه ویژگی مشترکی دارند؟(با تغ�ر)97

در این یاخته ها سازوکاری برای حفاظت از تخریب رنای پیک وجود ندارد.  (1

در مکان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذا قرار دارند. (2

در صورت لزوم، مرحلۀ میوز چرخۀ سلولی را به انجام می رسانند. (3

ن، ترکیبات سه کربنی فسفات دار بسازند. می توانند بدون دخالت اکسیژ (4
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چند مورد می تواند از پیامدهای وقوع جهش در دنا (DNA)ی باکتری اشرشیاکالی باشد؟98

الف) تغ�ر در جایگاه فعال آنزیم تجزیه کنندۀ الکتوز

ن ب) عدم اتصال مهارکننده به بخشی از ژ

ج) عدم اتصال الکتوز به نوعی پروتئین

د) افزایش فعالیت رنابسپاراز (RNA پلی مراز)

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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از ازدواج مردی با گروه خونی  و زنی با گروه خونی  (هر دو به ظاهر سالم)، پسری هموفیل با گروه خونی  و دختری مبتال به تاالسمی99

ماژور که نوعی بیماری مستقل از جنس نهفته است، متولد گردید. در این خانواده، احتمال تولد کدام فرزند در این خوانده می تواند غیرممکن باشد؟(با

تغ�ر)

(CC:سالم، Cc:تاالسمی مینور، cc:تاالسمی ماژور)                                     

A+B+O−

پسری سالم از نظر تاالسمی و هموفیلی با گروه خونی    (1

دختری سالم از نظر تاالسمی و هموفیلی با گروه خونی    (2

پسری مبتال به تاالسمی ماژور و هموفیلی با گروه خونی   (3

دختری مبتال به تاالسمی مینور و هموفیلی با گروه خونی   (4

AB−

O+

B+

A−
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کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟100

"در پی بررسی انواعی از خطاهای کاستمانی (میوزی) که در یک یاختۀ پیکری انسان به وقوع می پیوندد، می توان بیان کرد: با فرض اینکه جدانشدن

فام تن (کروموزوم)ها در یکی از تقسیمات دوم کاستمان (میوز) صورت بگیرد، ............ زمانی که جدانشدن فام تن ها در تقسیم اول کاستمان به انجام

برسد، ............ تولید می شود."

بر خالف - گامت های طبیعی (1

نسبت به - گامت های متنوع تری (2

نسبت به - تعداد کمتری گامت غیرطبیعی (3

همانند - به تعداد گامت های طبیعی، گامت های غیرطبیعی (4
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